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Temats: Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par ēku energoefektivitāti 
(pārstrādāta redakcija) priekšlikums 
(COM(2008)780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgums par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas 
strukturētāku izmantošanu1 pieprasa, lai Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
Konsultatīvā darba grupa izskata jebkura Komisijas priekšlikuma pārstrādāšanas iespēju.

Pielikumā pievienots Konsultatīvās darba grupas atzinums par minēto priekšlikumu.

Juridiskā komiteja plāno paziņot savu viedokli par šo atzinumu kādā no savām nākamajām 
sanāksmēm.

IEKŠPOLITIKAS
ĢENERĀLDIREKTORĀTS

Pielikums

                                               
1 OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.
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JURIDISKO DIENESTU
KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2009. gada 27. janvārī

ATZINUMS

ADRESĒTS EIROPAS PARLAMENTAM
PADOMEI
KOMISIJAI

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par ēku energoefektivitāti priekšlikums
COM(2008)780 (2008. gada 13. novembris) – 2008/0173 (COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu, jo īpaši tā 9. punktu, Konsultatīvā darba grupa, ko veido 
Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgie juridiskie dienesti, sanāca kopā 
2008. gada 26. novembrī un 4. decembrī, lai cita starpā izskatītu iepriekš minēto Komisijas 
priekšlikumu.
Šajās sanāksmēs1, izskatot priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru 
pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/91/EK 
par ēku energoefektivitāti, Konsultatīvā darba grupa, savstarpēji vienojoties, lēma šādi.

1) Šīs pārstrādātā priekšlikuma teksta daļas izceļ, izmantojot pelēko tonējumu, ko parasti 
lieto, lai izceltu grozījumus pēc būtības:

- 6. apsvērumā vārdi „vairāk nekā” (tie ir izcelti, pārsvītrojot tos ar divām svītrām) un vārds 
„aptuveni” (tas izdalīts starp pielāgošanas rādītājbultiņām);

- 9. apsvērumā pēdējais teikums „Energoefektivitātes aprēķināšanas metodes pamatā nav 
jābūt tikai apkures sezonai, bet tajā jāiekļauj ēkas gada kopējā energoefektivitāte”(tas izdalīts 
starp pielāgošanas rādītājbultiņām);

- 10. apsvērumā pirmais teikums „Dalībvalstīm jānosaka minimālās ēku energoefektivitātes 
prasības. Prasības jānosaka tādēļ, lai panāktu izmaksu ziņā optimālu līdzsvaru starp 

                                               
1 Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija šī priekšlikuma angļu valodas versija, kas ir izskatāmā teksta 
oriģinālvalodas versija.
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iesaistītajiem ieguldījumiem un ēkas aprites cikla laikā ietaupītajām enerģijas izmaksām” (tas 
izdalīts starp pielāgošanas rādītājbultiņām);

- 13. apsvērumā tā teksta daļa starp pirmo un otro teikumu, kura ir izcelta, pārsvītrojot to ar 
divām strīpām, šādā redakcijā „Laba prakse šajā sakarā būtu saistāma ar to elementu 
optimālu izmantojumu, kuri attiecas uz energoefektivitātes palielināšanu”, kā arī tā teksta daļa 
pēc otrā teikuma, kura arī ir izcelta, pārsvītrojot to ar divām svītrām („tā varētu būt 
vienreizēja pārbaude, ko veic dalībvalsts, veicot pētījumu, kurā tiek izveidots saraksts, kur 
uzskaitīti enerģijas taupības pasākumi caurmēra vietējiem tirgus apstākļiem, kas atbilst 
rentabilitātes kritērijiem. Pirms celtniecības sākšanas var tikt pieprasīti īpaši pētījumi, ja šo 
pasākumu vai pasākumus uzskata par īstenojamiem”);

- 18. apsvērumā tā teksta daļa pirms pirmā teikuma, kura ir izcelta, pārsvītrojot to ar divām 
svītrām, šādā redakcijā „Sertificēšanas procesu var atbalstīt ar programmām, kas paredzētas 
tam, lai veicinātu vienlīdzīgu piekļuvi energoefektivitātes uzlabošanai; to var pamatot ar 
nolīgumiem, ko savā starpā noslēgušas organizācijas, kas pārstāv ieinteresētās personas, un 
dalībvalstu izraudzīta struktūra; to var īstenot energopakalpojumu uzņēmumi, kas uzņēmušies 
saistības īstenot norādītos ieguldījumus. Dalībvalstīm jāpārrauga un jāvada pieņemtās 
shēmas, kā arī jāsekmē stimulējošu sistēmu izmantošana. Ciktāl tas ir iespējams, sertifikātā 
jābūt ēkas faktiskās energoefektivitātes situācijas aprakstam, un ir jābūt iespējai tajā izdarīt 
attiecīgus labojumus”;
- tā teksta daļa pēc 11. panta 5. punkta, kura ir izcelta, pārsvītrojot to ar divām svītrām, šādā 
redakcijā „Šo sertifikātu vienīgais mērķis ir informēt, un to, kāda nozīme tiem varētu būt tiesu 
vai citos procesos, nosaka saskaņā ar valsts tiesību normām”;

- tā teksta daļa pēc 12. panta 2. punkta, kura ir izcelta, pārsvītrojot to ar divām svītrām, šādā 
redakcijā „Tāpat redzamā veidā var novietot arī norādi uz ieteikto un ierasto iekštelpas 
temperatūru diapazonu un, vajadzības gadījumā, citiem būtiskiem klimatiskiem faktoriem”;
- 13. panta 1. punktā vārdi „katlu apkures sistēmas”, kas ir aizstājuši vārdu „boilerus”;

- I pielikumā frāze „Šiem rādītājiem var pieskaitīt arī hermētiskumu”, kas atrodama starp 
3. punkta a) un b) apakšpunktu un kas ir izcelta, pārsvītrojot to ar divām svītrām.

2) Šādas pārstrādātā teksta daļas atbilst tām patlaban piemērojamā Direktīvas 2002/91/EK 
teksta daļām, attiecībā uz kurām acīmredzot netiek izteikti priekšlikumi tās grozīt un kuras 
tādēļ neizceļ ar pelēko tonējumu:
- 4. panta 1. punkta otrā daļa;

- 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts;
- 10. panta 5. punkts;

- 10. panta 7. punkts;
- 25. pants.

3) 20. panta otrajā daļā pievienotie ievadvārdi „Pasākumus” ir Direktīvas 2002/91/EK esošā 
teksta 13. panta otrās daļas pielāgojums, kas bija jāizceļ, izmantojot atbilstošus pielāgojuma 
rādītājus. 
Izskatījusi priekšlikumu, Konsultatīvā darba grupa vienprātīgi secināja, ka priekšlikumā nav 
citu būtisku grozījumu, izņemot tos, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā vai šajā atzinumā. 
Attiecībā uz iepriekšējā tiesību akta nemainīto noteikumu kodifikāciju ar šiem būtiskajiem 
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grozījumiem darba grupa arī secināja, ka priekšlikums paredz tikai tiešu esošā teksta 
kodifikāciju, būtiski to nemainot.

C. Pennera J.-C. Piris C.-F. Durand
Juriskonsults Juriskonsults Ģenerāldirektors
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